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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

 

  
دائرة  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   -مديرية المالية العامة  -تدعو وزارة المالية    

في  مديرية الضريبة على  دائرة التحصيلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل  -شارع كورنيش النهر -مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل قيمة المضافة, ال

منهم خالل مهلة ثالثين يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وٕاال يعتبر التبليغ حاصًال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة 
  سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:  علمًا أنه ,المراجعة المشار إليها أعاله

  
تاريخ الزيارة  رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 الثانية
تاريخ لصق 

LIPANPOST 
 RR140925789LB 25/08/2014 16/09/2014 1400612 ماركو التجارية (اواديس ارتين مارقاريان)

 CHOCOLATE WORLD 578175 RR140925863LB 27/08/2014 16/09/2014 (غسان جوزف الخوري) 
 RR140925885LB 25/08/2014 16/09/2014 87995 مؤسسة علي شريف مكي

 RR140925965LB 26/08/2014 16/09/2014 239699 شركة قبس للتجارة العامة ش.م.م
 RR140925996LB 25/08/2014 22/09/2014 1386776 كلين ريببليك ش.م.ل

 RR140926016LB 26/08/2014 16/09/2014 183905 قزيلي اخوان
 RR140926020LB 26/08/2014 17/09/2014 2514593 ملتيشوز ش م م

 RR140926104LB 26/08/2014 16/09/2014 253054 عبد الكريم هزيمة واوالده (هزيمكو)ش.م.م.
 RR140926135LB 25/08/2014 16/09/2014 959361 سيران تاورز ش.م.ل

 RR140926170LB 26/08/2014 16/09/2014 1506748 كرايزي مالتي ميديا ش.م.م
 RR140926183LB 25/08/2014 16/09/2014 1352840 اسومه ريل استيت ش.م.م

 RR140926223LB 27/08/2014 16/09/2014 476749 شركة غلوبل بترومارين ش.م.م
 RR140926237LB 25/08/2014 16/09/2014 1874837 شركة طوني صوايا ش م م

 RR140926387LB 25/08/2014 16/09/2014 1278557 عيسى عقلة المحمد-لورانس للتجارة العامة 
 RR140926550LB 27/08/2014 16/09/2014 1284953 ميديترانيان برودكتس انترناشيونال ام.بي.اي  ش.م.م

 م. شلهوب للعدد والمعدات
  M.CHALHOUB MACHINES   & TOOLS.EST 229287 RR140917915LB 29/08/2014 30/09/2014 

 RR140925948LB 29/08/2014 22/09/2014 91076 مؤسسة التجارة الخليجية
 RR140926152LB 29/08/2014 16/09/2014 589966 شركة النمور المتوسطية للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR140926285LB 28/08/2014 17/09/2014 1570196 الحشيمي للتعهدات والنقل والتجارة العامة
 RR140926342LB 28/08/2014 16/09/2014 2397118 فردان ستار ش م ل
 RR140926373LB 26/08/2014 16/09/2014 2847084 روزين جوزف حجار

FUTURE INTERNATIONAL DIARIES F.I.D  614517 RR140926492LB 28/08/2014 17/09/2014 

  
  الجمھورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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  المحامي عطارد عبداهللابواسطة وكيل التفليسة 
 RR140926651LB 29/08/2014 16/09/2014 315452 باتيسري محمد درويش ( محمد حسن درويش )

 RR140926943LB 28/08/2014 23/09/2014 2728014 مارون شديد ش.م.ل
 flexmat 2068791 RR140926974LB 28/08/2014 16/09/2014شركة 

 RR140927008LB 29/08/2014 16/09/2014 2396133 برجراك ش.م.ل
Audio-Visval Concept SARL 1484638 RR140927042LB 28/08/2014 17/09/2014 

 RR140927325LB 29/08/2014 16/09/2014 2253 شركةاللبنانيةلتطويرواعادةاعمار وسط مدينة بيروت(سوليدير)ش.م.ل
 RR140927348LB 29/08/2014 16/09/2014 2566 شركة وردة للفوالذ والمعادن ش.م.م

  
  
  


